Försvarets materielverk
riksdagsbeslut skall Försvarets Materielverk inrättas
Genom
fr o m den 1.7 1968, varigenom Kungl Flygförvaltningen och
övriga materielförvaltningar samorganiseras till ett gemensamt
verk. För flygförvaltningens del innebär detta den senaste av
åtskilliga omorganisationer sedan flygvapnets tillkomst. Vad
som förblir är flygförvaltningens - från 1 juli flygmaterielförvalt
ningens - ständiga uppgift att anskaffa och underhålla den bäs
ta flygmateriel, som våra resurser möjliggör.

D Flygförvaltningen har i princip tillstyrkt det gemensamma ma
terielverket. Man har gjort detta efter omsorgsfulla övervägan
den av fördelar och nackdelar för försvaret. Man har försökt att
se framåt och tänka sig in i de uppgifter, som kan krävas av vårt
lands försvar under kommande decennier och funnit att över
vägande fördelar borde kunna uppnås genom ytterligare sam
ordning av tekniska och ekonomiska resurser. Man har också
kritiserat vissa delar av Materielförvaltningsutredningens för
slag, där man bedömt att formalism och krav på enhetlighet för
väsensskilda funktioner kan leda till nedsatt effektivitet. Det nära
samarbetet mellan flygförvaltningen, flygstaben och flygförban
den har starkt betonats.
D Chefen för flygvapnet har med sitt ansvar för flygvapnets
uppgifter inom försvaret med stor skärpa betonat, hur materieI
förvaltningens uppgift är att medverka till uppbyggandet av slag
kraftiga förband. I sitt yttrande till ÖB över MFU :s (matreielför
valtningsutredningens) betänkande anför han bl a: Det organisa
toriskt sett successiva fjärmandet av det förvaltningstekniska
arbetet från det stabsmässiga som skett under senare år och
som accentueras i direktiven för MFU kan inte härledas från att
taktik och operationer har blivit mindre beroende av tekniken
eller tekniken av taktiken. Militär utveckling visar det motsatta
förhållandet. Det taktiska och tekniska tänkandet blir alltmer
invävda i varandra och kan i det praktiska arbetet inte åtskiljas.

D Kungl Maj :ts proposition och riksdagens beslut om materiel
verket tar viss hänsyn till detta och ger godtagbara möjligheter
för alla inom flygvapnet och materielverket att samverka till det
som är syftet med omorganisationen - att åstadkomma det ef
fektivaste försvar som vår ekonomiska ram medger. Den möj
ligheten måste utnyttjas.
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